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Musikkmix 
Se side 5 

Forurensing 
Ira land- 
bruket 

Se side 4 

Sport 
Se side 9 

Innflytter 
!Enebakk 

Se side6 09 7 

Godt 
Nytt 

Se side 12 

Hvor hie 
avisen av? 

Se side 3 

STORBAND 

PA DEKKJAKT? Kjor lit 

YTRE ENEBAKK 
BENSIN& 
SERVICE AS 
1914 Ytre Enebakk 
BENSIN - OLJE - REKVISITA 
Au?. gummiforhandler 
StãI-radial stadig pa tilbud! 
Dekksaig og service til kI. 19.00 
VELKOMMEN UTOVEB! 

TIf. (02) 924408 

Det koster 

KUN kr 90.- 1/2  ar 

kr 180. 1/1  ár 

SVARSLIPP Til Vignett, Klokkerudâsen 1, Pb. 62, 1912 Enebakk 
Jeg ønsker et gaveabonnement pa Vignett for 1987.   
Kr 90,- 1/2  ãr El 	Kr 180,- 1/1  är E 

Lokalavis for Enebakk 

Det vii bli gitt et 
ekstra tilskudd til 
Flateby samfunn-
shus pa inntil 65 
000 kroner. Dette 
ble allerede vet!-
tatt pa formann-
skapsmøtet etter 
paragraf 22, ha-
step aragrafen. 

I 

garanti pa lan i 
Norsk Kino og 
filmfoncl 	samt 
ABC-bank pa hen-
holdsvis 130 000 
og 150 000 kroner 
vii bli gitt. Kom-
munen dekker 
renter og avdrag 
pa disse i tre âr. 

use 
Styret bes sørge 

for at brukergrup-
pen trekkes inn i 
planleggingen av 
sambruksløsnin-
ger. Det bør videre 
arbeides aktivt 
med tanke pa re-
duksjon av drift-
sutgiftene. Se side 8 

Stor stemning, god 
musikk og masse dei-
hg mat er stikkord 
for lørdagens Stor-
bandfest pa Ignar-
bakke. 

Se side 8 



VaIg 
Da den fastsatte valgdag for. 

kommunestyre og fylkes-
tingvalget viste seg a falle pa 
samme dag som H.M. Kong 
Olavs 30-ars-jubileum som re-
gent i Norge, er fly valgdag 
fastsatt. Dette bun mandag 
14,september. 

Hvert enkelt kommune-
styre kan bestemme at det i 
vedkommende kommune og-
sa skal holdes valg sØndag. I 
Enebakk har det vrt vanlig 
A holde valg over to dager og 
dette ble ogsa bestemt i kom-
munestyret a gjØre i ar. To 
stemte mot, og Torstein 
Gusiund(Kr.F) begrunnet sin 
motstemme med at sØndagen 
skal brukes til helt andre for-
mal. 

— — — — — — — — — — 	 . 
U 

et. var en9 an 9 i 

Stedet kjenner nok defleste igjen, men bildet er trolig tatt i beg ynnelsen pa 30-àra. Fotograf er Eivind Mel-
lum. 
— — — — — — — — — — — — .- — — — — — — — — — -- — — — — — — — — — 
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Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjønn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

      

Til sign. B.J. - 
<<Idrettshall pa'o Flatebp> 

Kommunenes Okonomi 

Kirkene 30. nov. 1986 
Enebakk: 

Ki. 11.00: Mari kirke 
v/Helgheim. Nattverd. 

Ki. 17.00: Mari kirke. Ad-
ventskonsert v/Flate-
by korforening. An-
dakt v/Helgheim. 

Ki. 19.00: Enebakk kirke. 
Adventskonsert v/Fla-
teby korforening. An-
dakt v/Johannessen. 
Utdeling av kultur-
prisen 1986. Kirkekaf-
fe. 

Fredag 28. nov., nattkino kl. 
21.30 V: 

GATEPIKENE 
I GRENOBLE 

Onsdag 3. des. kl. 19.00 V: 
SAKAROV 

.. PIAKITEN 
Auksjon pa Ignarbakke 
lØrd. 29. nov. kl. 13.00. 
Visning fra kl. 12:00. 
Se annonse. 

Enebakk Venstre mi-
ner om ârsmøtet i kveld 
(onsdag) pa Mjr u-skole 
kl. 19.00: Arne Fjørtoft hol-
der foredrag. 
Betel minner igjen om 
ukens mØter. I kveld (ons-
dag) Hans Svartdal. Tema: 
Endetidssignaler. 
Julemesse pa Y. Ene-
bakk skole lØrd. 29.11. kl. 
11.00. 
Lille Blâ mm. Se annonse. 
Menighetssamling pa 
Bjerkely torsd. 27.11. kl. 
19.30. 
Tema: Lov og evangelium 
i Galaterbrevet. 
Se annonse. 

Arsmote i Enebakk Hoy-
re tirsd. 2.12. kl. 19.30 pa 
Ignarbakke. 
Se annonse.. 
Julemesse pa Fiateby 
Samfunnshus sønd. 30. 
nov. kl. 13.00-17.00. 
Se annonse. 
Medlémsmote i ne-
bakk KrF torsd. 4.12. Vaig 
av utsendinger til nomi-
nasjonsmøte. Se annonse. 
FOrjulsmoro, 	gam- 
meldans pa Ignarbakke 
sØnd. 30. nov., og Gam-
meldansfest fred. 28. nov. 
Se annonse. 
Enebakk Historielag in-
viterer til mote i Herreds-
styresalen fred. 28. nov. 
Se annonse. 

Jeg skulle takket deg for inn-
legget for lenge siden, men med 2 
aktive handbalispillende barn 
som skal kjØres  til treninger og 
kamper, strekker ikke tiden til 
for alt en har lyst til a engasjere 
seg i. Jeg er sá hjertens enig med 
deg! Tenk om vi kunne fá en 
<<bil1ig og rask løsning av det 
store haliproblemet. Hovedsa-
ken er at det er stor nok plass til 
kamper. I tillegg er det Ønskelig 
med en liten tribune. Dette siste 
ble sentralt for meg sist helg et-
ter a ha vrt sammen med 
halve Fiateby>> i Mjrhallen og 

sittet pa gulvet, stãtt og kjempet 
meg til en plass pa en benk. 

Det er interessant og lrerikt a 
fØlge opp barna, men det er ikke 
ailtid like hyggelig a tilbringe 1 
1/2 time i hallen.+ Ca. 1 time i bi-
len med reise tur/retur for at bar-
na skal fâ trene flere ganger i 
uken. Noen har rett og slett ikke 
anledning til det. Jeg kjenner til 
foreldre som har nektet sine barn 
A spille handball fordi de ikke har 
anledning til a følge opp. Bussen 
kan ikke benyttés til/fra trenin-
ger fordi den gar for sjelden pa 
kveldstid. 

Det er et viktig poeng du nev-
ner med ungdomsproblemene  

som er under sterk utvikling.. 
Mange vii hevde at ikke alle er in-
teressert i idrett og at man ikke 
loser disse problemene ved a 
bygge idrettshall. Det er utvil-
somt riktig at alle problemer ik-
ke loses, men at det vii hjelpe, er 
det vel heller ingen tvil om. (Hal-
len behøver i alle fall ikke bygges 
gedigen og dyrest mulig for at 
det skal hjelpe.) Ved a ía et tre-
ningstiibud som de kan komme 
til uten ved foreldrenes hjelp, er 
jeg sikker pa at ikke sa mange 
unge vil falle fra etter hvert slik 
som det er tilfelle i dag. At re-
krutteringen i dag er god, mens 
man har problemer med a stille 
lag i de eidste aldersbestemte 
klasser, synes jeg taler sitt tydeli-
ge sprak. Det treningstilbud som 
finnes i dag, er for dárlig for ikke 
a si elendig. 

Hva skal vi gjØre  for a ía vare 
politikere til a forsta at barn og 
ungdom, som er de som i første 
rekke skal benytte hailen, ikke er 
sa storforlangende. Jeg er helt 
overbevist om at de vilie bli lyk-
kelige om de fikk en <billig>> hall. 
Det er tross alt svrt M av politi-
kerne som kommer til a bruke 
hallen?? 

A.L.H. 

Budsjettdebatten er na pa-
begynt i kommunene. I enkelte 
kommuner er Økonomien god. 
Andre steder kan det vre vans-
kelig a ía disponert midler Ut 
over en ren dekning av driftsut-
gifter. Det er likevel ikke tvil om 
at dystre Økonomiske utsikter 
preger dagens situasjon. Et an-
net srpreg er at virkningene av 
det nye inntektssystemet na gjør 
seg gjeldende. Dette har erstat-
tet omlag 50 gamle overfØrings-
ordninger fra stat til kom-
munene. Arbeiderpartiet har sett 
det som et viktig skritt pa denne 
maten a gi kommunene Økt Øko-
nomisk handlefrihet. Videre har 
Regjeringen i statsbudsjettet 
skjermet kommunene, slik at dis-
se ikke .rammes av Økonomiske 
innstramninger. Kommunene 
star for 35 prosent av de totale 
utgifter i offentlig sektor. Ar-
beiderpartiet mener at kom-
munene ma ía tilfØrt Økte inntek-
ter. Dette er avgjørende  for den 
videre innsatsen i helsesektoren 
og eidreomsorgen. I fjor og i ar 
har kommunene bedret sin Øko-
nomi i fØrste rekke gjennom Økte 
skatteinntekter. Men det er pa 
det rene at en bedre fordeling 
mellom de ulike kommunene er 
nØdvendig. Dette kan bare skje 
med Økte statlige overfØringer. 
Ogsa fylkeskommunene har et 
sterkt behov for Økning i til-
skudd over statlige budsjetter. 
Etter trange rammer gjennom 
flere ar, har fylkeskommunene 
na store vansker med a oppret-
tholde driften blant annet i hel-
sesektoren. Som en strakslØs-
ning er det av Regjeringen frem-
met forslag om tilleggebeviig-
ning pa 200 millioner kroner. For  

1987 har Arbeiderpartiet srlig 
prioritert rammetilskudd til hel-
seformal i fylkeskommunene. 

Det er her snakk om en vekst pa 
15 prosent. Dette er en sektor 
som mellompartiene ogsã har 
gitt uttrykk for de vil prioritere. 
Svaret pa om dette fØlges opp i 
praktisk politikk vii vi se nar 
statsbudsjettet en siuttbehand-
let. 

Lars Kvalvág 
Informasjonskomitéen i Ene-

bakk Arbeiderparti 



Ukens spaltist 
Billedhuggeren har ordet 

Man venter vet at jeg som billedhugger 
skal si noe om kunst. Det er et felt som natur-
hg nok opptar meg mer enn alt annet. Det vii 
jeg derfor gjØre, selv om kunstens stilling og 
problemer er butt vanskeligere a uttale seg 
om enn noensinne. For ikke a komme ut pa 
viddene, vil jeg holde meg til et bestemt eks-
empel. 

Det var nyhig en interessant utstilhing i Na-
sjonalgaileriet: <<Per Palle Storm og hans eie-
ver>. 135 ár har Per Palle Storm vart profes-
sor for skuiptur ved Kunstakademiet i Oslo. 
Med sin fascinerende personlighet, sitt 
ubønnhørlige krav om grundige studier og 
korrekt fremstihling av menneskekroppen, 
har han hatt en grunnleggende betydning for 
utvikiingen av norsk skuiptur. Mang en elev 
har strittet imot disse strenge krav, og mang 
en kritiker har kait ham ensidig og hem-
mende for skulpturens utvikhing. Men Palle 
Storm har stedig stâtt pa sitt: Forst etter et 
st gjennomgripende studium av menneske-
kroppens lovmessige oppbygning og funk-
sjon at det pa sett og vis er butt en del av ens 
bevisthet - først da kan den enkeite siippe 
seg lØs og finne frem til sin personhige form, 
uten a miste den kunstneriske kvalitet. Og 
nettopp dette viser seg tydehig pt denne ut-
stihhingen. Ved siden av Palle Storms egne 
mesterhige skulpturer, far vi se arbeider av 
omkring 30 av hans elever. Hver enkelt av 
disse skuipturene er originate, personlige og 
av høy kunstnerisk kvalitet. I sitt uttrykk og 
sin form skitter hver av dem seg ut, de har et 
kiart preg av kunstnerens egen personlighet. 
Palle Storms strenge <<skole>> har ikke bundet 
dem i a utfolde sin egenart. 

Dette er viktig og larerikt, ikke minst i vâ-
re dager, hvor mange tror det bare er a følge 
impulser, innskytelser og <<ideer>> for a skape 
kunst. Faktisk tar enkeite blant publikum og 
kritikere seg imponere seiv av de freidigste 
og vilieste av dem. Men hvorledes vil fremti-
den dØmme? 

Jeg lar stafetten gá videre til Enebakks sto-
re sangerinne, Marit Osnes AambØ. Det er ik-
ke lenge siden jeg begeistret hørte  henne i 
Cherubinos festhige rolle i Mozarts <<Figaros 
bryllup. 

Ragnhild Bu tenschøn 

Lampespesialisten 
har 1000-vis av ute- og innelamper i 3 etasjer! 

25 forskjellige 	Utetamper 
dørklokker fra 	m/acrylbeslag Fra kr 45,- 

kr 60.- ti 500.- 	kr 48.- 	til kr 10.000,- 

Ilverdager Lordager 
9-20 	9-17 

Gratis P-p)asser. Ate typer kjopekort. Stromsvn. 28, Strommen. lit. 718277 

	ANNEENONNNEL 

P a b'o1 ldejak t 
En nervepirrende jakt pa Vignetts billed-

matriale, skjedde tirsdag morgen. Som seg 
hØr og bør innfant de seg ikke pa trykkeriet 
denne morgenen. En desperat ettersøkning, 
viste at den store syndebukk var postver-
ket. Den brune konvulutt som s tilhitsfult 
ble overlevert disse, hadde butt liggende 
igjen pa Oslo hovedpostkontor. De ble sà 
raskt som fysisk mulig bragt til trykkeriet i 
Mysen, men for sent. Vignett matte aksep-
tere a vente en dag med a gá i 
trykken. Som om ikke dette skulle vre 
nok, glemte Mysen Postkontor onsdag 
ettermiddag a sende sekken med 
avisa! Dette er forrige ukes utgave av Vig-
nett sin utroiig skjebne. Vi som jobber i avi-
sa, tar forsinkelsen til etteretning og skren-
ker inn tilhiten til postverket. Heretter vii 
billedmatriale egenhendig overleveres 
trykkeriet i Indre Smaalenene. 

Vi halverer Deres fyringsutgifterrned 
SCANHEAT fyringssystem. 

100% finans 

• Varmegjenvinnere 
• Tetningslister 
• Titteggsvinduer 
*Toning av glass 

APENT: 
Mand. - torsd. 	 10-14 
Fred 	 10-20' 

Ellers etter avtale. 

VIGNETT 

RELIGIOSE MOTER 

.. 
 BETEL 

Onsd. 26/11 ki. 19.30: 
Hans Svartdal. Tema: 
Endetidssignaler. 

Torsd. 27/11 ki. 19.30: 
SØsterring hos Dagny 
Hansen. 

Fred. 28/11 ki. 19.00: Ung-
domskoret over. 

SØnd. 30/11 ki. 10.00: 
Fam.sØndagsskoie. Ad-
ventsstund. Turid Lar-
sen deltar. Kaffe. Ki. 
19.00: Dâp. Trygve Lie ta-
ler. 

Tirsd. 2/12 ki. 18.00: Juni-
or'n. 

Alle velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAER. 

Chr. Stensruds Ott. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 60 
HELE DOGNET 

Annonser leses 
av folk flest 

Apsmote,  

R1ingen Orienteringsklubb 
har hatt sitt 12. ârsmøte. Til tross 
for at det er en relativt liten 
klubb - 182 medlemmer - er det 
stor aktivitet, og mange med-
lemmer bidrar pa forskjellige vis 
til a gi kiubben et godt idrettslig 
og sosialt miljØ. 

Kiubben har i sesongen hatt 80 
aktive lØpere, hvorav 2 elitelØpe-
re, og vi har vrt representert bâ-
de i individuelt og i stafett I NM. I 
natt-NM ble Thor Mella nr. 3. Det 
er enjevn rekruttering blant gut-
tene. Verre har det vrt a rekrut-
tere aktive lØpere blant jentene 
de siste drene, men vi hâper gjen-
nom nybegynnerkurs og gode 
treningsopplegg a trekke here 
jenter til kiubben. 

Kiubben arrangerer hvert ar 
turorientering - R1ingstrim-
men. I âr har det vrt en gledelig 
framgang pa dette felt med 378 
solgte kartposer. Kiubben re-
krutterer o-lØpere fra Rlingen 
og Enebakk kommuner. 

Kiubbens grunnvoll er kart-
framstiilingen. 0-kartene er 
kiubbens idrettsanlegg. Det ned-
legges hvert àr mye arbeid I fram-
stilling av nye og ajourføring av 
gamle kart. Dette arbeidet Ut-
fØres pa dugnad av kiubbens ak-
tive løpere, og frnansieres delvis 
med STUI-midler og med kom-
munal stØtte. Kart over omràdet 
ved Myrdammen er synfart i 10-
pet av sommerenihØsten og vii 
bli rentegnet og trykket 11987. 

Klubbens styre 1 1987 vii bli: 
Tommy Barkenes (formann), 
Knut Lag (viseformann og app-
mann). Stein Barlaug (kasserer), 
Gerd Gullaksen (sekretr), Ketil 
Sand (teknisk komité), Arild Ha-
ga treningskomite) og Jostein 
Otterlei (tur-o-komité). 

Med hilsen 
Gerd Gullaksen 

sekretar. 

Onsdag 19. novem-
ber ble det avholdt 
ekstraordinar gene-
ralforsamiing i Vig-
nett. Pa sakslista sto 
avstemming over re-
finansieringsforslag 
og vaig av nye styre-
medlemmer. 
Som fdlger av besiutning pa eks-
traordinr generalforsamling 
4,september, trakk bade leder og 
nestleder seg fra sine very i Vig-
nett. Styret I avisen har siden 
dette fungert I felleskap for a for-
bedre og tilrettelegge den videre 
drift. 

Da den tidligere sekretr hlyt-
tet etter sommerferien, var det 

Sveums Blomstertorretning 

og Begravelseshyrã 
Holger Sveum 

Torggt. 2 - 2000 Lillestrom 
Telefon blomsterforretning 71 14 11 
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30 

tre nye styremedlemmer som 
onsdag skulle velges inn. Marian-
ne Knutsen, Kjell Ringnes og 
Halyard Waade ble enstemmig 
innvalgt. Da det ikke mulig velge 
leder under motet, ble styret pa-
lagt a velge denne pa første styre-
mØte. Det ble satt en frist pa to 
uker. 

REFINANSIERUNG 
PS. dagsordenen sto ogsâ re-

finansiering. Dette pa bakgrunn 
av at styret pa siste generalfor-
samling ble anmodet am a ta 
kontakt med de stØrste aksjon-
rene, Enebakk kommune og 
ABC-Bank for a arbeide frem en 
akseptabel retinansieringsplan. 
Det er butt avholdt mote mellom 
partene, og sendt sgknad som er 
behandlet i bank og formann- 

skap. 
Generalforsamlinen ble bedt 

am a ta stilling til planen som 
forela. Her ble det foresiatt en ak-
sjeutvidelse pa minimum 50 000, 
maksimum 100 000 kroner, fra 
det nâvrende belØp pa 140 000. 
I dette belØp er medregnet til-
sagn fra Enebakk kommune og 
ABC-bank pa tilsammen 50 000. 

I tillegg vil det bli foretatt et 
meget gunstig lan i ABC-bank pa 
150 000. Dette har en rentesats pa 
5%, avdragsfriheti tre S.r, deretter 
nedbetaling over fern âr. Det blir 
krevet kommunal garanti pa 
iS.net. Papeket ble det . at til-
sagnet er gjort avhengig av en-
delig godkjennelse i kommune-
styre 24,november. 

Forslaget ble enstemmig 'ed-
tatt. 

Menighetssamlong 
TEMAKVELD - Bjerkely misjonssenter torsdag 27/11 
ki. 19.30. 
Bibe1skole1rer Sigvart Riiser taler. 
Tema: Lov og evangelium i Galaterbrevet. 
Velkommen. 

Ge-nep,alf opsam ong 



JULEM.ESSE 

Brita Stensli, lene Therese Johannessen og Yvonne 
Bredesen viserfrem noen av gevinstene pa messa. 

Masse flotte hândarbei-
der ble det solgt pa Flateby 
Samfunnshus lordag. Da 
hadde hàndballgruppa I 
Enebakk I.F julemesse. Det 
var foreidre til utoverne 
som hadde stàtt for tillag-
ningen, og i tillegg til saig, 

var det utlodning med mas-
se flotte gevinster. 

Britt Tronvold som er 
kasserer I gruppa, sier 
pengene skal gá til til fi-
nansiering av driften i 
gruppa. 

Adventsutstilling 
I Canon Ny9  ipd 

VIGNETT 

Fopu P,ensi..n 9 
fra landbpuke. t 

Et tilbud om stu-
diering til vintern gis 
gárdbrukere og andre 
interesserte i Ene-
bakk. Temaet er for-
rurensing fra land-
bruket, og det vii tas i 
bruk et nytt studie-
hefte fra GEFO (In-
stitutt for georessurs 
og forurensingsforsk-
ning) og BST (Byg-
defolkets Studiefor-
bund). 

Informasjon om forurensing fra 
landbruket er en viktig del av 
Handlingsplanen mot land-
bruksforurensning. GEFO er an-
svarlige for a gjennomfØreisen. I 
denne forbindeise har de i hØst 
kommet med et hefte som egner 
seg til bruk i studiering. Det er 
landbruksforlaget som utgir hef-
tet og i dette sier de blant annet, 
Det er ikke bare landbruket som 
forurenser! I noen distrikter er ik-
ke tap av nringsstoffer eller ma-
tjord til vassdrag noe stort pro-
blem. Likevel bØr  bØnder se nr-
mere pa situasjonen til sitt bruk 
og sitt omràde med tanke pa a 
hindre uheldig pâvirkning av 
vannkvaliteten. Da kan vii neste 
omgang med stØrre  rett stille 
krav til andre. 

RESSURSER PA AVVE!E 
Undertittel pa heftet er, res-

surser pa avveier. Med dette vii 
man fremheve at ressurser som 
jord, gjØdsei og pressaft repre-
senterer verdier for bade bonden  

forurensing fra landbruket. Her 
spØrres hva forurensing er, og for-
urensingskilder belyses. 

Del to tar for seg silopressaft og 
husdyrgjØdsel. Under denne lek-
sjonen kommer mengde, innhold 
og gjØdselvirkning, lagring, 
handtering og spredning, samt 
forskrifter, finansiering og til-
skuddsordninger. I kapittelet 
blir ogsá jorderosjon og jordar-
beiding tatt opp. Her belyses ar-
sak til jorderosjon og man tar 
opp bakkeplanering, tidspunkt 
for jordarbeiding og redusert jor-
darbeiding. 

Grøfting star deretter pa dags-
ordenen. Virkning av god grØft-
ing, tilskudd og annet tas opp. I 
samme leksjon tar man for seg 
•vanning, i denne forbindelse stof-
ftap og finansiering. 

Riktig gjØdsling og kalking er 
siste del i heftet. Kjemisk jorda-
nalyse, samt behov og mengder 
av gjødsei, tas opp. 

BAKKEPLANERT 
I Enebakk er 57 av all dyrka 
mark bakkeplanert. Landruks-
kontoret og Landbrukslaget me-
ner derfor det skuile vre enda 
stØrre grunn til a ta et intensivt 
studiearbeid her. Det satses pa et 
àpent mote om dette etter endt 
studiearbeid. 

For at studieheftet skal til-
passes forholdene best mulig, er 
det planer om a lage to typer rin-
ger, en for de med husdyrhold, en 
for de uten. 

Pàmelding kan gjØres til Land-
brukskontoret eller Landbruks-
laget. 

Tradisjonen tro gar ad- 

gârd pa Flateby, av stabelen fØrs-
te adventshelg - altsa lØrdag og 
sØndag førstkommende. 

Den populre saigsutstillin-
gen byr ogsa i âr pa en rekke god-
biter. Her finnes malerier. ak-
vareller, trykk, smykker. kera-
mikk, rosemaiing og tekstiler. 

Flere kjente navn figurer pa 
listen over utstillere. Anne Lise 
Knoff, Gunnar Alme, Liv Be-
nedicte Nilsen, Eva Lange, Han-
na Stoltenberg, Leikny Derlick 

Interessert 1 bygdehistorie? 
Fredag inviterer historielaget 

til mote i herredstyresalen. Pro-
fessor Rolf Fladeby vii orientere 
om oppiegget av Enebakk byg-
dehistorie. Arbeidet er nâ pa 
begynt og nevnte star som redak-
tØr. Cand.mag. Birger Kirkeby 
vil gi en kort oversikt over det av-
sluttende arbeide med tredje 
bind av Bygdebokas gards - og 
slektshistorie. Det var en gang 
da tØmmertransporten pa Mjr 

FELTARBEIDER 
Stilling som feltarbeider blir 
gjort om til stilling som barne-
vernspedagog. Denne skal ha an-
svar for barnevernsarbeid, for-
ebyggende arbeid overfor barn 
og ungdom og sammarbeid mel-
lom de ulike etater/instanser. 

OrdfØrer Lucie Paus Falck for-
eslo stiliingen skal lyses ut. 

Forsiaget ble enstemmig ved-
tatt i kommunestyret.  

og one Hol delta- ale med bil-
ledkunst. Leikny Derlick 
ne Hol ogsa med smykker. Mari-
anne Bergskaug Zapata stiller Ut 
sølvsmykker. Liv øveras. kera-
mikk. Rosa Fredrich stiller Ut ro-
semaite gjenstander. Bente Fos-
sum, puter og hekietepper, og 
Grethe Nergaard vevde tepper. 

Med andre ord, stor variasjon 
og bredde i arets adventsutstil-
ling i Galieri Nygard. Utstiiiin-
gen er som tidligere kun âpen 
denne fØrste  adventshelga. 

var stor. Om dette og trafikken 
fra Enebakk over Tomter stasjon 
vii Ottar BrØdholt forteile. Han 
er formann for HobØi  boknemd. 

Ole Weng viser korte giimt av 
film fra Enebakk for 40-50 àr Si-
den og leikaringen vii underhol-
der med dans og spill. 

Det blir kaffe og enkel serve-
ring. 

Se forØvrig  annonse annet sted 
i avisen. 

VIGNETT 
Det ble pa kommune-

styremotet mandag vedtatt 
at kommunen skal delta i 
refinansiering og aksje-
utvidelse i Vignett. Aksje-
utvidelsen blir p6 25 000, I 
tillegg gis kommunal ga-
ranti for Ian p6 150 000 
kroner i ABC-bank. 

og samfunnet. En bedre ressur-
sutnyttelse viii mange tilfeller gi 
en bedre Økonomi og derfor vre 
interessante. 

FIRE ENHETER 
Studieheftet er delt i fire enhe-

ter. I fØrste del er temaet vann- 

Bygdehistopie 



Robert BrØnnmo  og Jan Eriksen orienterte sammen med Erik Eliassen om icerersitu-
asjonen. Opplegget var meget godtforberedt, men ble kanskje litt i lengste laget for 
mange. 

TORK TAVLA OG GA! 
Larerkonflikten og enebakkskolene var en av de sakene som ble 

tatt opp torsdag kveld. Da var det foreldrerádsmØte pa Stranden 
Skole. Hve skjer med váre barn, far de den undervisning de har krav 
pa? Kan man som foreidre gjøre noe med dette?, var sentrale spørs-
mál. 

Innbudte var larerne ved skolen og tre av disse forsøkte gjennom 
tale og bilder a belyse dagens elev— og larersituasjon. 

Duran Duran har fâtt fly trommesiager. Dette er en neger med 
navn Steve Serron. 	 / 

Stort show 
I ameriakansk fjernsyn vii det i desember bli vist et stort show. 
Her vii blant annet váre egne Aha delta sammen med Euryth-
mics, Genesis og Queen. 

RockeringDet er ná mulig a ktope  rockering i Statene. Ikke no-
en hvilken som heist, men en rockering man kan bruke for a 
applaudere, pa konsert. Ringen settes pa fingeren og send1rr1fl 	- 
Iyssxignaier opp til scenen. Trolig er det vet snart mulig a fâ 
kopt den utrolige oppfinneise ogsâ i Enebakk. 

Grace Jounes sin riye video har kostet 1,25 millioner dollar, 
Ca. 10 millioner kroner. 
Til sammenligning kan nevnes at dette er 2 millioner mer enn 
det kostet a spilie inn Hard Asfait, en hel spillefilmi 

Vikfieg bok 
om Sor=Afrika 

VIGNETT (0 
EKSKLUSIVT FOR RADIO 1 OG VIGNETT 
Musikkmix med Kiell-Pettep 

Skoiesitaasjonen er brennbart 
stoff. Elever sitter uten lrer; blir 
sendt hjem, negative kommen-
tarer høres men de frreste gàr 
Ut i skjret av det offentlige lys. 

Det er greiest a si det man Ønsker 
pa tomannshànd med naboen. 

Arbeidsutvalget pa Stranden 
Skole Ønsket a vise irerne soli-
daritet og innkalte til et foreld-
rerâdsmØte om situasjonen. 
-Scm foreidre har vi stor makt og 
mulighet til àgjøre  noe med situ-
asjonen, sa Sissel Bjerkely som 
er formann i Arbeidsutvalget pa 
skolen. 

SKOLE I FORANDRING 

-Skolen er I stadig forandring,. 
àpnet Jan Eriksen. Sammen med 
rektor Robert BrØnnmo og Erik 
Eliassen forsØkte de a belyse da-
gens skolesituasjon. I 1960 là 
2/3 av elevene innenfor det nivà 
som var deres klassetrinn tiisa. I 
1980 viste det seg barel/3 là in-
nenfor dette, 1/3 var flinkere, 1/2 
svakere. Konsekvenser er at man 
i samme kiasse underviser elever 
pa svrt ulike nivâer. Det som 
burde vrt gjort, var a gi ulike 
irerbØker og iekser. For at det-
te skal vre mulig, ma det bli 
mer undervisning i grupper, 
mindre tradisjonell kateterun-
dervisning, flere timer med dob-
bel lrerdekning og mer pianieg-
ging og forbredeiser for den en-
kelte elev. 

NYE GRUPPER 

SkoiemiljØet er etterhvert butt 
rikere og mer variert. Integrering 
er en stor utfordring, men krever 
ressurser. Midler som tidligere er  

tilfait speslaiskolene, ser man li-
te til. Fra fremmede kuiturer 
kommer ogsà flere og flere inn i 
den norske skole. 

Utvikling i samfunnet for-
andrer irerens virkefelt. Han/ 
hun skal bade vre undervis-
ningsieder og oppdrager. Dette 
har sin bakgrunn i at det er flere 
aleneforeidre, frre barn i hver 
familie og oftere flytting. Barnet 
er oftere alene og mer ensomt. 

Mange har ingen voksne a prate 
med om sine probiemer. økt 
mediakonsum har ogsà sin inn-
virkning og resuiterer i en flukt 
fra hverdagen. 

MONSTERPLAN 

Lrernes arbeidsdokument, 
mønsterpianen-blir revidert og 
forandret. 11985 kom en ny ut-
gave, etter jul vii nok en ny for-
eligge. I forbindeise med M85 
krevdes et deiingstaii pa .25 ele-
ver. I Enebakk var det oppe i 
Skolestyret at 1,- 3,klasse skulie 
ha denne deling. Dette skuile føi-
ges opp etterhvert som disse ble 
eidre og i 1992 vre gjennomført 
pa alle trinn. Grunnet store k-
finger I Ønninger, ble forsiagét 
stoppet i Kommunestyret. 

Det ble pàpekt at stor forskjell 
gjØres i de enkeite kommuner. 

Noen velger a satse pa skolen, 
andre ikke. 370 millioner kro-
ner blir det bevilget til skolene 
fra Staten. Av disse er det kun 90 
millioner som har merkelapp. 

Disse er til etterutdanning av l-
rere. Nàr pengene kommer til 
kommunen, er det ikke sikkert 
de veiger A bruke disse innen 

skoieverket. -Var pa et mote der 
midiene ble diskutert for ett àrs 
tid siden. En av repesentantene 
fra kommunen svarte Vi far se, 
det kan tenkes vi trenger en ny 
brannbil, fortalte Jan Eriksen. 

ENGASJERE OSS! 

Fra saien ble det kraftig kom-
mentert at vi seiv ma engasjere 
oss mer . Det er viktig a gà der 
det skjer. Politikerne er lydhØre 
om vi blander oss borti. 

IKKE ATTRAKTIVT 

43 000 har skolekontoret dette 
âret brukt til a annonsere etter 
nye .irere, likevei iider de fleste 
skoler i bygda under n-iangel pa 
krefter. 

3/4 av de som forsvinner bort 
fra skolen, begrunner den dàrlige 
iønna for oppsigeisen. En av ice-
rerne ved skolen kom med et eks-
empeipà dette. Etter en artium 
som matte vcere meget god, tok 
han treárig pedagogisk hØyskoie. 
han hadde toàrig kjemilteknis-
kutdanneise, .men dette fikk han 
ikke godkjent. Idag har han vcert 
i sic nL4tt. àøi..jneU7  000. 
kroner. 

RINGVIRKNINGER 

Lcerere ved Stranden Skole 
sier de er svcert glade for at Ar-
beidsutvalget ved skolen holdt 
dette motet. Det ga dem en sjan-
se til a fokusere sitt problem i 
sammenheng. Som. arbeidsutval-
get, hàper de motet vii gi ring-
virkninger, og at det kan gjen-
nomføres ogsà ved andre skoier. 

<Skredet er lØsnet.  Omveltnin-
gene er i gang i Sør-Afrika. Siste 
fase forestâr i de svartes kamp 
met det hvite herredømme  som 
har van i mer enn tre hundre àr. 
Kampens mäl er klart: a erstatte 
apartheidstaten med et fritt, uav-
hengig likhetssamfunn - Azania. 
Frigjøringskampen er samtidig 
en krig mot siste rest av rasismen 
som ideologi og statsfundament. 

De svarte, fattige masser som 
reiser seg met terroren i Sør-
Afrika fullfører dermed en ver-
denshistorisk misjon. De er i ferd 
med a sette den endelige slutt-
strek for den planlagte, velover-
veide og lovhjemlede rasisme i 
nyere tid>>. 

Slik innieder Odd Kvaal Pe-
dersen denne boken,- som gir  

nødvendig viten om apartheid-
systemets historiske røtter, og 
om apartheid i dagens Sør-
Afrika. 

Her settes søkelyset pa rasis-
men som ideologi og mentalitet, 
pa de historiske og psykologiske 
mekanismer hos de hvite, spe-
sielt boerne, som har fort til 
fremveksten av apartheid. 

En viktig bok om etland som 
gjennomlever en dramatisk fri-
gjøringskamp. 

Odd Kvaal Pedersen, f. 1935, 
er journalist og forfatter med en 
rekke bøker bak seg. Han er kul-
turredaktør i Stavanger Aften-
blad. 

Odd Kvaal Pedersen: 
SØr-Afrika Siste trekk 

Gyldendal Forlag 
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Fritak fra 
tillitsverv 

Christian Oppegaard har søkt 
am fritagelse Ira very som med-
lem av farmannskapet for resten 
av valgperioden. 

Han begrunner sØknaden med 
at farutsetning for a delta i det 
palitiske liv, var at det matte be-
grense seg til kammunestyret. 

Pa grunn av intrufne amsten-
digheter har det hikevel vrt 
nødvendig med full deltagelse i 
famannskapet i en periade. Dette 
ser han som vanskehig og uhald-
bart over lengre tidsram pa 
grunn av andre ingàtte forplikt-
elser og en betydhig Økning i an-
tall familiemedlemmer. 

Søknacien ble 	imig 	 
vilget i kammunestyret. 

ISO 

VIGNETT 

Innfly. ttep I Enebakk 
Enebakks befolkning vokser. Nye hus duk-

ker opp, mange innflyttere kommer inn. 
Hvordan er det a komme ny hit? Er det noe de 
savner,  ,noe de syns er bra. Vi tok en prat med 
med Erik Eliasen pa Flateby, Familien Slet-
teberg i Kirkebygda og Jounes i Ytre. 

Erik Eliassen sier det første sjokket han fikk da han 
kom til Enebakk, var de hØye strØmregningene. 

Det virker som det 
er to folkeslag i Ene-
bakk, innflyttere og 
enebakkinger. De dri-
ver med sitt, vi med 
vart. Dette sier Erik 
Eliasen, som er bo-
satt pa Flateby pa sy-
vende âret. 

Erik Eliassen er født i Mo i Rana, 
men kom til Oslo for 18 àr siden. 

11 àr senere flytta han og kona til 
Flateby. - Det var billig tomt og 
lrerestilling som frista. Tok i 
mat tilbudet usett. I begynnelsen 
merka vi godt de store avstan-
dene. Regnet hele tiden vi bodde 
sá og sá langt fra Oslo. Na er ver-
dens sentrum flytta til Lille-
strØm. 

FRITDSTILBUD 
-Fritidstilbudet her ute er 

start. Prablemet er man ikke har 
tid til a nyttiggjøre seg av det, 
det blir for hektisk. De fleste inn-
flyttere jabber ikke her I kom-
munene og er ikke hjemme for 
seint pa kvelden. Ungene er det 
heller problemer med a ía brem-
sa. Hndballen og musikken tar 
mye av tiden til den eldste. Tro-
hg gàr nestemann i samme fats-
par. 

BARNEHAGETILBUD 
Sam de fleste anare smbarns-

fareidre i bygda, klager Eliassen 
over det elendige barnehagetil-
budet. Selv kom de i den utralige 
situasjan ,at datteren mista plas-
sen sin det siste âret. -Merkelig 
mate a gjØre det pa. Man tar lite 
hensyn til ungen som har eta-
blert seg i et miljø. 

SKOLE 
Eliassen syns det burde vrt sat-
sa mer pa trivselstiltak pa skale-
ne her i kommunen. Det blir afra 
for lite pa vedhikehald og de fysis-
ke arbeidsfarhaldene for lrere 
er for darlige. Svømmeapp1rin-
gen for elevene er elendig. Et 
ansvar for nrbutikken fØler 
familien. Vareutvalget er bra, 
men i pris er de ikke kankur-
ransedyktige. Starhandel gjØres 
derfor i StrØmmen eller Lille-
strøm. 

ROTLOS 
Den idyhlen man regnet med, 

ble det ikke a komme til Ene-
bakk. -Man kommer full av op-
timisme med et apent sinn. Det 
man blir sittende igjen med, er 
tung Økonami. Dessuten preger 
matrialisme samfunnet agsà her. 

Folk sitter i sine stare hus og det 
blir lite fellesskap nabaene i mel-
lam. 

-PA Flateby er det star utskift-
fling blant de som kammere nye 
inn. A ba her ute, er for mange 
bare et springbrett for senere a 
bygge mer sentralt i farhald til 
Oslo. Selv blir man ogsA rathøs av 
hele tiden a gà a hØre pa folks 
flytteplaner, sier Erik Eliassen 

REDD BARNA 
Jernbanetorget 2, Oslo 1 
Posigirokonto 50001 8 

flo Ikeslag 

/ ............... 	 .. 
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I Fjellveien i Ytre bQr familien Jounes fra 
Palestina. De er arabere og har bodd I Ene-
bakk i 7 àr. 

Shawki Jounes flyttet fra Palestina som 
ung mann i 1970. Tilfeldigheter fØrte til at 
han fikk jobb og hybel i Oslo. Shawki hacide 
flere venner i Enebakk og pa denne mten 
kom han i kontakt med bygda. Han var ofte 
pa besØk, likte det han sa, og fikk kjopt en 
tomt her. 

Av Kari-Ellen Sigstad 

Shawki giftet seg med Basma i 
Palestina, og de flyttet til han i 
Oslo, hvar de badde mens huset 
ble bygd. Basma jabbet pa kan-
ditari og gikk pa norsk-kurs am 
kvelden. Hun fartehler am sitt 
fØrste mote med norsk snØ. Det 
var en morgen jeg skullegà pa 
jabben. Jeg sa at det snødde ute 
og ble heht farvirret. Hva skal jeg 
ha p a meg I dette vret? Den 
fØrste vinteren I Norge frØs jeg 
hele tiden. 

Om vinteren forsøker Basma a 
ga litt pa ski sammen med barna. 
Nadia og Daia. Shawki ilker best 
sommeren nàr han kan bade i 
Vàgvann. Nettopp Vàgvann og 
naturen rundt, var noe av det 
han likte best da han bestemte 
seg for a kjøpe tomt i Ytre Dess-
uten syntes han hele stedet sa 
koselig Ut. 

Forts, side II (U 
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Visst er det mulig a 
kie seg opp etter siste 
signaler fra den store 
verden uten a dra ut av 
bygda. Det lot man seg 
nok en gang overbevise 
om under manneken-
goppvisningen pa Fla-
teby Samfunnshus for-
rige tirsdag. 

Det var Samfunnshuset 
selv som sto som arrangør for 
oppvisningen, og Annja A/S i 
Grendesenteret som viste et 
stort utvalg av moteriktige 
selskaps- og dagligklr for 
folk som har passert de fØrste 
tenârene. Hyggelige priser, og 
mye smâlekkert som absolutt 
fristet til a regne med Grende-
senteret som et av stedene for 
ârets julehandel. Det var 
dyktige amatØrmannekenger 
som viste modellene. Kvelden 
bØd ellers pa underhoidnings-
innslag i mange varianter, og 
konferarisier Tore Tidemann 
trákiet det hele sammen pa 
utmerket vis. 

En ungdomstropp fra turn-
gruppa i Enebakk IF 'gá en 
flott oppvisning. Gruppa be-
sto av Lena Skillebk, Elisa-
beth Thune, Lene Nevjar, Hil- 

de Allns og Jane Schöne 
Populrt var ogsâ innsla-

get med Mona Knutsen, Fla-
teby-jente pa 12 som sang 
Nocturne av Evert Taube og 
Do-re-mi (TeigenlSkorgan). 

- <<Bli-ny>>-innslaget vakte 
stor muntrasjon - ikke minst 
da forvirret husmor (i skikkel-
se av Yngveig Thoresen) først 
forvillet seg inn pa scenen i 
begynnelsen av mannekeng-
oppvisningen, ifØrt gavanter 
som absolutt hadde gjort seg 
bedre i helt andre omgivelser. 
Men forvandlingen, den var 
det ingen ting a si pa. Yngveig 
ble akkurat sá elegant og lek-
ker som det pastas at man 
kan bli pa Flateby Grende-
senter. Arrangementet var i 
regi av husstyret, og hele for-
tjenesten gikk denne gangen 
til Huset. Er Husets Økonomi 
frynset, sâ er viljen til a tra til 
tydeligvis stadig til stede pa 
Flateby. 

Over 100 mennesker mØtte 
opp pa mannekengoppvisnin-
gen, og bidro dermed til a 
skaffe klingende mynt til Hu-
sets kasse. Kaffe og mye godt 
hjemmebakt inngikk pa van-
hg godt Enebakk-vis i pro-
grammet. 

Yngveig ble fly - Her sammen med Aim Kristin. 
innehaver av Anfija A/S 

Hap du lyst 
til a vre medarbeider pa deltid i et lite, hyggelig og ak-
tivt avismiljØ? 

Vârt firma er inne i en positiv utvikling, og vi trenger en 
medarbeider som fortrinnsvis skal holde pa med an-
nonser. 

* Du bØr  like a omgás mennesker og disponere bil; Ditt 
arbeidsomráde vii vre Ski- og Spydeberg-omrádet. 

* Vi tilbyr full opplring og lØnn etter avtale. 
* SØkere av begge kjønn oppfordres til a søke stihlingen. 
Nrmere opplysninger om stillingen kan rettes til Anne-
Grete Lossius, tlf. 92 65 50. 

Skriftlig sØknad sendes Vignett A/S v/styret, snarest og 
senest innen 15/12-86. 

iijflhi!tt 
Postboks 62, 1912 Enebakk 

VIGNETT 

Kronaf'eitet Et tä. 
nemlig sted a komme 

En ren tilfeldighet var det at fa-
milien Sletteberg kom til Ene-
bakk for fire ar siden. Kjell un-
derviste pa Romsas skole, men 
sto uten jobb da denne ble ned-
lagt. Tilfeldigheter yule at det pa 
samme tid ble annonsert en ledig 
stillig pa Enebakk Ungdoms-
skole. Han slang inn en sØknad, 
reiste pa ferie og glemte alt sam-
men. Enebakk var heller ikke det 
stedet som fristet aller mest. Det 
ia pa galside av byen. Familien 
drØmte seg ned mot sjØen.  Men 
tilbake fra ferien 16L brevet og 
ventet, jobben var hans. Valgets 
kvaler var store, men jobb matte 
han ha og etter sommerferien be-
gynte han a pendle mellom Oslo 
og Enebakk. 

EKTESKAP PER BREV? 
-I begynnelsen vurderte vi seri-
Øst a forsøke ekteskap per brev. 
Jeg skulle bo pa hybel i Enebakk, 
Bente og barna i Langesun4 
Skolesjefen ivret flt for at vi 
skulle bosette oss her. Hele tideh 
var det hus og rekkehus til salgs. 
Til slutt bestemte vi oss for a for-
sØke et hus pa Kronafeltet, for-
teller Kjell. 
-Jeg var svrt motvillig til a flyt-
te hit, overtar Bente. -Var redd 
for all baksnakking pa et sá lite 
sted. Det fant jeg raskt -ut ikke 
var noen fare. Naboene var svrt 
hyggelige og lette a komme kon-
takt med. Det med baksnakking 
er aidri butt noe problem Kjell 
innvender de var heldige. Han 
har en jobb der han kommer i 
kontakt med mange, og hadde 
knyttet en del bekjentskaper al-
lerede fØr de flyttet hit. Dessuten 
mener han Kronafeltet er et 
takknemlig sted a komme til. 

Familien Sletteberg liker seg godt i Kirkebygda. Etter 3 1/2 àr pa Kronafeltet,flyttet 
de päsken i do r inn i nytt hus i Klokkerudâsen. 

-Tenk a bo her ute!,stØnnet Bente Sletteberg da hun og mannen 
Kjell for noen ár siden kjørte gjennom Kirkebygda. Idag er de og gut-
tene Kim og Espen bosatt her pa fjerde áret og stortrives. 

-Flotte naboer det er lett a kom-
me i kontakt med. Sikkert er det 
ikke det er like .lett for andre inn-
flyttere. Situasjonen kan vre en 
annen i byggefelt, og jobber man 
utenfor Enebakk er det trolig 
vanskehigere a komme i kontakt 
mennesker. 

HANDELSSTANDEN 
-A gâ i butikken var nesten en 

opplevelse den første tiden for-
teller Bente. Handeistanden her 
er ikke stor, men de tre butik-
kene som er, gir en utrohig god 
service. Det er et eget butikk-
miljØ jeg ikke har sett maken til. 
Tilbud er det kanskje ikke sa 
mange av, men 
vi velger likevel a holde pa nr-
butikken. Er det noe som I ikke 
finnes pa lager , er de alitid vel-
vilhige til a skaffe. 

Bente tror man blir mer apen 
av a bo her ute. I byen er alle sâ 

reserverte. -Pleier a si man blir 
en meget god bilkjører av a bo 
her, det er sa mange a vinke til at 
man hele tiden ma kjØre med en 
hand pa rattet. 

SKOLE 
Kjell Sletteberg som I dag job-

ber som rektor pa Enebakk Ung-
domsskole, sier problemene pa 
skolen i byen var frre, men har-
dere. Her er det mer 
smabrak. Tilbud for barn I 
kommunen , mener Kjell er gene-
relt dârlig. For de I Kirkebygda 
er det fotbahlen, 4H og skolemu-
sikken. 

-Noen forhapninger om noen 
gang a kunne kalle\  oss enebak-
kinger har vi ikke. Tror hehler ik-
ke barna kan titteleres med det. 
Men det er egentlig noe vi er 
veldig lite opptatte av, avslutter 
Kjell Sletteberg. 

Annonser leses 
av folk flest 

FYRINGSOLJE • PARAFIN 
S AUTODIESEL S 
Folio Varmeservice 

v/Bjern Bredholt, Tomter 

TIf. 92 26 10 

BrukVARMEKONTO hos TEXACO 



STORBANET 
Johan østby sier de na setter 

all energi til for a forberede en 
god konsert i febrüar. Elbers har 
de hatt en del spiblejobber i hØst. 
De har vrt pa Hotel Continen-
tal , Bolkesjø turisthoteil, Bristol 
og i foyeren I konserthuset. Vi 
ser frem til konserten i februar 
med stor s.ennin 

VIGNETT 

top an fest med stil 
De er blâ, stilige .og utrolig dyktige. Gjen-

nom deres musikk kan man drØmme  seg bort 
til en verden av bomulisdotter og stokke bei-
na til heftige sambarytmer 

Selvfølgelig er det snakk om bygdas stor-
band og lørdag var' det duket for deres árlige 
fest pa Ignarbakke. Billettene ble revet unna 
som til Aha-konserter over kjølen (Nesten ial-
lefall .... ) 

Etter en rask bortrydding, sb 
dirigent Johan østby ann de 
første toner, og gulvet var raskt 
fylt av stiletthler og pensko. De 
inntatte kalorier fikk raskt sitt 
utspring i energikrevende be-
vegelser. Til taktfaste , buldren-
de trommer, hissige saxofoner og 
dype, dragende tromboner, stok-
kabein seg mer eller mindre be-
svrlig. Etter roligere melodier 
flakset sØte drømmer avgarde 
med rene, klare trompettoner. 

GJESTER 
To vokalister, Hans Olav Aune 

og datteren Line Terese Aune 
satte ogsa sitt preg pa kvelden. 
Til hver sine rolige melodier, 

sang de begge nydelig. Han i dyp 
bass, hun med overveldende 
flott, kiar stemme som svevde 
opp pa de hØye  toner. Disse fikk 
en 	 velfortjent 
blomsterbukett. En kvast ble 
det ogsa til Ivar Vardeberg som i 
able ar har vrt behjebpelig pa ar-
rangementene og den trom-
bones  •  illende Tore Amundsen 

A omforme stemning og mu-
sikk pa en storbandfest til ord, er 
en umulig oppgave. Det ma fØles 
og oppleves. NØkkelord er ialle 
fall høy  stemning, stil og topp 
musikk. 223 gjester hadde kapret 
billetter og om noen av disse me-
ner ikke a ha fátt valutta for pen-
gene, kan storbandet ei beskyl-
des. 

ET UTROLIG KOLDTBORD 

Et bugnende koldtbord med de 
lekreste, mest utsØkte retter var 
velkomsten. Alt var hjemmela-
get av folk med tilknytning til 
bandet, og disse har gjort en 
kjempejobb for appetitten var 
stor og stemningen høy. 

ivar vardeberg far overrakt en blomsterbukett av Roar Myhre 

Tilskudd I H huset 
Gjestevokalisten satte sitt preg pa dagen 

Flateby Safunnshus er inne i 
den alvorligste krise siden star-
ten i 1976. Dette skyldes flere for-
hold. I de tre-fire sisteârene har 
det vrt vanskeligere og vans-
keligere a fitine personer til sty-
ret. 

Mãten samfunnshuset er or-
ganisert pa, virker svrt sârbart, 
og andelseiernes kontakt med 
driften, er for sporadisk. Det pe-
kes pa at flere sarnfunnshus har 
ansatt forretningsfører. 
OKT KONKURRANSE 

Siden sportshytta Streiflnn 
kom, er beien gàtt betraktelig 
ned. Konkurranseevnen er dar-
hg, noe som henger sammen med 
lite funksjonelt inventar, mang- 

lende lagerplass. en bite koselig. 
storasl og dârlig vkomfort i kino-
en. 

VIKTIG FOR KULTURAKTIVI-
TETER 

Da saken mandag var oppe I 
kommunestyret, kom Lars Kva-
levàg med et innlegg. Han pâpek-
te hvor viktig det er for kultur-
aktivitetene at vi har Flateby 
samfunnshus. -Skab dette opp-
retthobdes ma tibtak raskt iverk-
settes. Styret har kommet med 
forsiag til strakstibtak som kan 
vre nØdvendige. Det gar frem t 
intensjonene er a ra tilbake gam-
be brukere av huset og trekke til 
seg nye brukergrup,per. Etter sty-
rets vurdering bigger de fremtidi- 

e mubigheter i en opprustning 
av lihlesaben, storsal, mØterom og 
kino. Den skisserte opprustning 
vii komme opp i et kapitabbehov 
pa 450 000 kroner. Kulturstyret 
hadde saken til behandling 
23,oktober. Her ble det vedtatt a 
gi tiislutning til den utviklings-
skisse som er utarbeidet Men en 
opprustning av storsal med tan-
ke pa teateraktivitet fant de ikke 
A kunne ga inn for. Anbefaler 
kommunestyret a ga inn for den 
enstemmige innstiiiing fra kom-
munestyret. 

SPRENGER GRENSER I TILBUD 
Egib SØrensen(Frp) stibte spØrs-

malet om det er sikkert dette er 
den rette form. -Det er idag ten- 

denser til a sprenge grenser med 
hensyn til rom, sa han. 

Torstein GuslunthKrF) falt for 
fristelsen til .4 komme med et lite 
ymt omHva var det jeg sa?- Da 
huset skuhle bygges var det kbart 
at hver eneste innbygger pa Fla-
teby matte besØke huset hver 
dag om det skulbe bre seg. Idag 
er det kommet konkurrenter. 
Streif'inn bokker med bibhig utbeie, 
sa han. Guslund kunne ogsa tib-
føye at han har vrt pa en kul-
turkonferanse der det ble hevdet 
kinobesøk bare gar tilbake. Han 
mente ogsá konkurransen med 
kinoer utenfor kommunen yule 
bhi for stor, og oppfordret derfor 
kommunestyret til hebber a kon- 

sentrere seg om veier pa Ham-
mern. 
VIKTIG FOR UNGDOM 

Gina Sigstad(V) som er sosial-
irer ved Enebakk ungdoms-
skobe, kunne fortehle hun bar 
gjort undersØkehser blant 300 ele-
ver ved skolen. - 150 av dem gar 
pa Kiubben flere ganger i uka. I 
tilhegg kommer kinobesøk. Hvor 
skuhle kiubben gjØre av seg? 

Tom Nibsen(SV) papekte ogsa 
viktigheten av at huset ble opp-
rettholdt, ikke minst med hen-
syn til ungdommen. Han mente 
ogsa det var viktig disse ble truk-
ket inn i behandlingen. 

Forsbaget ble vedtatt med 33 
mot 2 stemmer. 



Energi*sparende 
varmesY stem 

Arnfinn Sakki er en av mennene ba/c Akershus Ultra-
stop 

Mandag ãpnet tomannsbedriften Akershus 
Ultrastop sitt nye forretningslokale. Firmaet 
som tidligere har hatt sine lokaler i Øde-
gârdsveien 13 pa Flateby , har nâ forflyttet 
seg til Norby bruk i Ra1ingen. Nermere be-
stemt bâthavna. 

Dystep dag for Dpiv 
SØndag ble det spilt bade basket-
kamper og handbahikamper i 
Mjrhah1en. 
Basketiagene var fØrst  ut, og i 
fØrste kampen mØtte Drivs da-
melag Ammerud. Kampen endte 
nrmest i katastrofe for driv-
damene som matte se seg slatt 
84-25. Siett ikke noe represen-
tativt resuitat for hva Drivs bas-
ketdamer star for. De har hatt 
mange seire tidhigere i ar, men 
denne gangen iykkes det aitsa ik-
ke. 

Heiler ikke herrelaget greide a ro 
i land en seier. De mØtte Lom-
medaien, som fikk overtaket ai-
lerede i pausen. Pauseresuitatet 
23-25 var imidlertid ikke sá 
skremmende at man ikke kunne 
ha tatt det inn igjen. Men det 
greide altsâ ikke drivgutta. Re-
sultatet ble: 56-44 

Handball, gutter 12 
Det ble ogsa spilt fire hàndbahi-
kamper sØndag ettermiddag. 
Drivs gutter 12 mØtte 
Romsas.Etter første omgang var 
det klart at romsasguttene had-
de et solid overtak. Pauseresulta-
tet var 2-13. A ta igjen dette i 
2.omgang matte synes som en 
noe hâpløs oppgave, og kampen 
endte da ogsâ med 24-11 til Rom-
SAS. 

Piker 14 
Drivs piker 14 mØtte Linderud. 

Dette ble en tildehs rà dyst, hvor 
Lindeudjentenes overtak iâ mer 
pa trØkk og tØrre never enn Ut-
studert taktikk. Stygge takiinger 
og stadige avblasinger karakteri-
serte denne kampen. Drivjentene 
fortjener ros for godt spill, seiv 
om det ikke ga fortjent uttelhing. 
Spesielt bØr nevnes lagets emi-
nente keeper, Catrine Siljebøl 
som sØrget for at tapet ikke ble 
enda stØrre og tyngre a bre. 
Jenta er suveren i mál... 
Kampen endte 10-7 til Linderud. 

GUTTER 16 

Gutter 16 mØtte Haslum. Tii 
tross for fin innsats kiarte hehler 
ikke de a hale seieren i land den-
ne gangen, og matte se seg slatt 
16-13. 

Seier 
Damelaget spilte siste kampen 
denne sØndagen,og de fikk ogsa 
dagens eneste Driv-seier. Mot-
stander var Voilen, og resuitatet 
ble 15 - 12 i Drivs favor. 

Piker 14 hadde en stri torn mot Linderudlaget 
Bakerstfra v.Beate Arnestad, Villgunn Graven, Laila Scether,Ingvill Skaar og May-
aan Mood. 
Foranfra v. Gry Pettersen,,Malin Breilid,Catrine SiljebØl og Kristin Sydtveit. 

Heller ikke basket-gutta klarte a ro iland en Driv-seier 
sØndag. 
Bakerstfra v. BjØrn Mungjeld, Tommy Stensby, Reidar 
Bjertnes,Knut Andersen. Foran fra v. Øyvind Garden, 
Jon Sydtveit og Trond BjØrseth. 

Apsmote opivm0 
Laget onskep stepkepe- . 

kommunalt engasjement 

VIGNETT 

Arnfinn Sakki og Dan Berg er 
innehavere. De er to av toiv for-
handlere i Norge av det nye 
energisparende varmesystemet 

.Scanheat. Dette er en fmsk pa-
tent og benytter helt nye tekni-
ker for a redusere- energifor-
bruket. Sy_%teffiet bestâr av en 
varmekilde og radiator. Energi-

_k11e kan vre eiektrisitet, olje, 
flis eller fast brensel. 

-1ESTAENDE 

Scanhet-radiatoren er en ver-
denspatent og heit énestàende i 
design og virkemâte. I motset-
fling til tradisjoneile vannvar-
mingssystem som til en villa pa 
120 kv.m. vii bruke fra 200-300 li-
ter vann, kan man ved bruk av 
Scanheat radiatoren kiare seg 
med 6-10 liter. radiatoren har en 
max. tempratur pa 55-60 grader 
hvor 70% av varmen gâr Ut som 
konveksjon. Det gir derfra en 
jevn og behagelig temperatur og 
er meget mi1jvenn1ig. 

Tore Tidemann ble pa 
ârsmøtet i IL Driv 9. no-
vember valgt til lagets 
nye leder. Ellers bestâr 
det nye hovedstyre.t i la-
get av nestleder Kjell Fu-
rulund, kasserer Unni 
Buer, sekretar Ivar Kol-
benstvedt og styremed-
lem Bjorn Halvorsen. Va-
ramedlemmer til det nye 
styret er Unni Simonsen 
og Kitty Eide. 

Terje Rkdenes og Rei-
dar MØrk blir laget repre-
sentanter i Idrettens kon-
taktutvalg. 

FLERE VALGMULIGHETER 
Som varmekilder har man flere 

vaigmuligheter. Ved a bruke en 
kombinasjonskjele olje/elektrisk 
med forbruksvann vii man redu-
sere fyringsutgiftene med mini-
mum 40%. 

Lilleputt er en annen type var-
mekilde. Det er en liten elektro-
kjele, som pa tross av sin hue 
stØrrelse inneholder aile kom-
ponenter et sentralvarmesystem 
med 6-10 liter. Som man forestàr 
kan Scanheat-systemet redusere 
faren for vannskader til et5 mini-
mum med sin beskjedne vann-
mengde. 
SE DEMONSTRASJON 

Produktene kan man komme a 
Se en demonstrasjon av i Akers-
hus Uitrastop sine nye lokaler. 
Arnfinn Sakki oppiyser ogsâ at 
et komplett Scanheat opplegg vii 
koste fra 25 000-40 000 kroner og 
kan selges med 100% finansie-
ringsbistand. 

Vi Ønsker gutta i Akershus Ui-
trastop iykke til! 

Anlegg 
Av hovedstyrets arsrapport 

framgikk det at den mest ar-
beidskrevende oppgaven for la-
get I âret som gikk var arbeidet 
med utbedring av Mjr idretts-
anlegg. Utbedringsarbeidet er nâ 
i hovedsak fullført nâr det gjelder 
gressmatte og lØpebaner. Inn-
gjerding av baneanlegget gjen-
star. 

Nâr det gjeider Drivplassen 
(Kjepperudbanen) er det nØd-
vendig a drenere hangs den ene 
langsiden og M etabiert nye par-
keringsmuiigheter ved speaker-
bua. Ellers er det pa tiileggsare-
alet. pa  Kjepperud, som er inn-
kjØpt med tanke pa ny grusbane, 
foretatt niveilethent, og laget har  

søkt Norges Fotbailforbund om 
stØtte til a utarbeide forprosjekt. 
ForelØpig er det i fØlge  ársrap-
porten ikke tatt stilling til nar ar-
beidet med ny grusbane skal 
starte. 

Positivt samarbeid 
Arsrapporten understreket el-

hers det positive samarbeidet ha-
get har hatt med kommunen - ik-
ke minst i forbindelse med ut-
bedringsarbeidet pa Mjr id-
rettanlegg hvor kommunen har 
vrt en avgjØrende stØttespiiler 
for laget. 

GrØnt lys 
Rapporten fra Tidemann-grup-

pen ble ogsá drØftet. Sittende 
styre Ønsket àrsmøtets syn pa to 
prinsipielle spørsmai. Det fØrste 
gjaidt spørsmâlet  om kommunal 
overtakelse av anlegg. Det andre 
gjaldt spørsmâlet  om  lØnnet  id-
rettsfaglig leder. Arsmøtet ga det 
nye styret grØnt  lys til a arbeide 
videre med a forberede disse sa-
kene. Det hersket en viss utah-
modighet angaende kommunal 
overtakelse av anlegg. Véd 
40-ârsjubileet for 10 ar siden had-
de man samme hoidninger vis,  a  

vis en kommunal overtakelse av 
anlegg uten at det kom til kon-
krete resuitater. 

Arsmøtet ga ogsa uttrykk for 
at det 1 forberedelsene av en 
kommunal overtageise av anlegg 

.-bØr hoides iØpende kontakt med 
kommunen shik at man ikke gir 
bort anleggene uten a ha forsik-
ret seg om at kommunen kan ta 
imot dem. Det vii si at det ligger 
til rette for en overtakelse bade 
budsjettmessig og personalmes-
sig. Laget bØr ogsâ sikre seg ri-
mehige rettigheter i forhold til an-
leggene framover. 



Førj ulsmoro 
GAMMEL-

DANS 

Alle pensjonister 
og eldre 

inviteres til 
fØrjulsmoro 

pa Ignarbakke send. 30. nov. kI. 18.00. 

Koldtbord - Underhoidning og 
dans v/leikarringen. 

lnngang. 

Vi minner ogsâ om gammeldansfest fred. 28. nov. ki . 20.00. 

Alle hjertelig velkommen. 

Leikarringen 
Ignar 

I 
I 

SELGES 

Telefonsvarer 
mlfiernkontroll, Takachiho 
AT-P410, selges. 

Tif. 92 64 10 e.kl. 17.00 

4 piggdekk 
mlfelg, til Mazda 929, kr 
L000,-. 

Tif. 92 42 12 e.kI. 17.00 

Stort 
skrivebord 
til saigs. 

Tif. 92 46 34 e.kl. 17.00 

Foig med 

nwrmilloet 
LES 

i1ijntt 

KUNNGJORINGER 

Apsmote Enebakk Hope 
pa Ignarbakke tirsd. 2/12 ki. 19.30. 
Arsmøtet far besøk av stortingsrepr. Jan Petersen. 
ArsmØtepapirer fâs ved fremmøte. 

Styret 

ENEBAKK KOMMUNE 

Vikar for styrer - 

Enebakk syke-Ialdersbjem 
Vikariat for styrer ved Enebakk syke-'aldershjem er le-
dig I tiden 1.1.87 - 31.12.87. 
Institusjonen er bygget 11979, har 30 sykehjemspiasser 
og 12 aldersenheter. 
SØkere med administrativ erfaring og interesse for geria-
tri vii bli foretrukket. 
Stillingen lØnnes I 1.tr. 25. Tilsettingen vii skje pa vaniige 
kommunaie viikár. 
Nrmere opplysninger fâs ved henvendelse til Enebakk 
syke-/aldershjem, tif. 02/92 44 60. 
Søknad sendes Enebakk formannskapskontor, 1912 
Enebakk, innen 15.12.86. 

Barnevernspedagog 
Enebakk kommune søker etter barnevernspedagog (ev. 
annen relevant utdanning:praksis) til fly stilling innen 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid. 
Stillingen er knyttet til sosialkontoret og stiilingsinne-
havenen ma sáledes delta i kontorets genereile arbeid 
med barn og ungdom. 
Kommunen tar sikte pa at det gjennom nettverks-i'sam-
funnsarbeid skal etableres ulike tilbud til málgruppen. 
Det forutsettes at den som ansettes deltan i utvikiingen 
av dette. Ansvaret for tverretatlig samarbeid med hen-
syn til barn og ungdom vii bli tillagt stiiiingen. 
Det vii bli utarbeidet instruks/stiliingsbeskniveise for 
stillingen. 
Stillingen lØnnes etter stiilingskode 7168 (sosialkurator) 
1.tr. 16 - 20. 
Ansettelse skjer for Øvnig pa de viikãr som til enhver tid 
framgr av gjeldende lover. reglement og tariffavtale. 
Nrmere opplysninger fàs ved henvendeise sosialsjef 
Johnsen, tif. 02/92 60 60. 
SØknad med kopi av attester og vitnemãl sendes Ene-
bakk kommune, 1912 Enebakk, innen 15.12.86. 

DriftsoperatØr - kloakkrenseanlegg 
Ved Teknisk etat er det ledig vikariat for driftsoperatør 
ye041o41rensean1egg I tiden fram til 3006.87 
ArThThtter tilsyn, kontroll og vedlikehoid av 
pumpestasjoner!renseaniegg. Det ma paregnes deltakel-
se I helgevaktordning hver 4. uke. 
SØker bØr heist ha fagbrev som rØrlegger, elektriker e.l. 
men ogsá søkere med annen bakgrunnerfaning kan 
komme I betraktning. Opp1ring vii bli gitt. 
Stillingen iønnes i l.tn. 13 - 18, st.kode 6577. 
Ansettelse skjer for Øvrig pa de vilkar som til enhver tid 
framgar av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 
Nrmere opplysninger fas ved henvendeise til Enebakk 
kommune, Teknisk etat, tif. 02/92 60 60. 
SØknad med kopi av attester og vitnemal sendes Ene-
bakk kommune. 1912 Enebakk, innen 15.12.86. 

Renholder 
Ved Flateby helsestasjon!legesenter en det ledig stilling 
som renholder for tiltredelse snarest. 
Stillingen utgjØr 1,5 time pr. dag (7,5 t/u), og lØnnes i i.tr. 
9 - 16, st.kode 7210. 
Ansettelse skjer for Øvrig pa de vilkar som til enhver tid 
framgân av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. 
Søknad sendes Enebakk kommune, 1912 Enebakk, in-
nen 15.12.86. 

Fysioterapeut 
Ved Enebakk fysioterapi er det ledig vikariat fra Ca. 
1.1.87 - Ca. 15.02.87 med mulighet for forlengelse Ut ãret 
1987. 2 - 3 dager pr. uke med driftstilskudd. 
Nrmere opplysninger fas ved henvendeise til kom-
munefysioterapeut Sperre, tif. 02/92 60 60. 
Søknad med kopi av attester og vitnemãl sendes Ene-
bakk kommune, 1912 Enebakk, innen 15.12.86. 

t 

GULVSLIP 
Alt i tregulv slipes og lakkeres. Gratis besiktigelse. 

ENGERS GULVSLIP. TIf. 87 48 24 e. kI. 17. 

Renholdep 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus 
Med forbehoid om godkjenning blir det ledig fast stilling 
som renholder ved tannklinikken i forretningssenteret I 
Ytre Enebakk fra 5.1.87. Arbeidstidën vii bli 1 time pr. 
dag, 5 dager I uken, etter ki. 15.30. 
Stillingen følger skoleàret og er piassert I det offentlige 
regulativet, lØnnstrinn 9-16. 
Stillingen avlØnnes henholdsvis med grunnlØnn kr 
9.404.- pr. âr. toppiønn kr 13.720,- pr. âr etter 12 âr. 
Ansettelsen skjer pa de vilkãr som til enhver tid fremgár 
av gjeldende lover, reglement og tariffavtaier. 
Nrmere opplysninger fãs hos overtanniege Helga Und-
seth, 1912 Enebakk - tif. 92 60 60. 
SØknad med attester sendes til ovennevnte innen 
15. 12.86. 

c 

JULEMESSE 
pa Flateby Samfunnshus 

sønd. 30/11 kI. 13.00-17.00. 
Saig av nanaaroeioer - 

Kaffe og kaker - Utlodning. 
Arr. Stranden Skolemusikk 

STILLING LEDIG 

pa Ytre Enebakk skole 
lord. 29/11 kI. 11.00. 

LILLE BLA, FILM, UTLODNING 
OG SALG. 

Velkom men! 
Arr. KFUM/KFUK, Marl menighet 

W
KPF 

medlemsmØte torsd. 4/12 
ki. 19.30 pa gamle her-
redshuset. 

Vaig av utsendinger til 
nominasjonsmØte. 

Sang av Solveig og Un-
dis. 
Andakt. Enkel bevert-
fling. 

Alle medlemmer Ønskes 
velkommen. 

Enebakk KrF 

VIGNETT 

Enebakk Historielag 
MØte I Herredsstyresalen 
fred. 28. nov. 
Prof. ROLF FLADBY orien-
terer om bygdehistorie ki. 
19.00. 
For de fØlgende poster pa 
programmet, se omtale annet 
steds. 
Ogsä ikke-medl. velkommen, 
kr 20,-. 

AUKSJON 
pa Ignarbakke 

lØrd. 29/11 ki. 13.00. 
Visning fra ki. 12.00. 

Rokk, hespetre, gml. pa-
rafrnlamper, stor kiste 
miflotte beslag, ham-
mondorgel, kurvhyller, 
kobberting, messing, div. 
mØbler, hándlaget glass, 
mynter og frimerker, ma-
len, lamper, bl.a. stor ut-
skâret takiampe i tre, 
lommeur m.m. 
Ca. 300 utrop! 

Enebakk 
Auksjonsforr. 

hf. 9260 18 



MARKISER GLASSMESTER 

VGNETT 

NB. NB, NB. 
Har du noe a 
meddele dine 

sambygdinger? 

Prøv en 
smàannonse i 

J'ttinitt 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kan-
skje vi som har butt "terre>' 
kan hjelpe. Kvinner og 
menn. Kontakt kontor tlf. 
71 29 01, hver mandag W. 
18-21. 
Stromsvn. 68, Strommen. 
Mote fredager kI. 19.00 I 
Vellokalet, Oscar Borgs 
vei, Fjellhamar. 
Kontakttlf. 	7110 56 	- 
71 79 46 aIle dager. 
DE NORSKE LENKER 
ROMERIKSLENKENE 
BOX 71 - 1470 LØRENSKOG 

1 
GODT MOTTATT 

Shawki og Basma legger ikke 
skjul pa at de ble veldig godt 
mottatt da de kom til Ytre. MiljØ-
et og naboene rundt dem er vel-
dig font, Srlig barna er med pa a 
knytte dem normere familiene 
omkring. 

Nadia er snart seks ár og Donia 
er fire. Begge dØtrene er født i 
Enebakk. De er en del av alle de 
andre barna i veien og stiller pa 
lik linje som dem. Foreldrene me-
ner det er en fordel at barna er 
født i Enebakk. Pa den mâten 
blir de ikke innflyttere og sett an-
nerledes pa. De har vrt her sa 
lenge som de andre ungene og 
lekt sammen siden de var sma. 
NA gãr begge jentene i barnehage 
hvor de trives kjempebra. 

DARLIG BARNEHAGETILBUD 
Basma er som de fleste andre 

smàbarnsforeldre opptatt av det 
drlige barnehagetilbuclet. Ellers 
mener de En.bakkêet font sted 
forfler kan de leke ute 
alene eller ga i skogen. Fritids-

-muligheter er det ogsâ. ,Jentene 
gâr pa turninga nâ, og senere har 

— de anledning til a drive med an-
dre aktiviteter, forteller de. 

Likeviel—er-det noe de savner, 
flere butikker, kfiio og stØrre Ut-
valg. En ma ailtid reise uten-
bygds. Shawki er dessuten mis-
fornØyd med den darlige offent-
lige forbindelse med Oslo. Han 
mener det er srlig dârlig am 
kvelden i helgene. Siste buss gar 
hjem allerede kvart over elleve. 

ULIK KULTUR 
- Hvordan er det a leve i et land 

med sà forskjellig kultur fra de-
res egen? 
- Vi lever og innretter oss etter 

norsk levemâte siden vi bar i 
Norge, men likevel holder vi pa 
tradisjon og religion. Vi snakker 
arabisk og barna lrer am Islam. 
I feriene reiser vi til Palestina og 
besØker slektninger. Barna say-
ner Norge nar de er i Palestina, 
og de savner Palestina nàr de er i 
Norge. Men det er her i Norge 
hjemmet deres er. Det er her de 
har rommet sitt og lekekamera-
tene sine. 

  

I  EIENDOMSMEGLER MURER 

 

  

Fag & Service 
TANNLEGE 

Stein Darre-Hansen 
Grendesenteret, Flateby 

lit. ki. 9.00-15.00 	92 87 39 
lit. utenom kontortid 	92 80 31 

Kvelder, lordag etter avtale. 

Enebäkk 
Tannteknikk 

TAN NTEKN IKE RM ESTE A 
LASZLO FARAGO 

Grevhngveien 71, 1914 Ytre 
Enebakk. Ti t.: 02192 46 82. 

Enebakk 
Markiseservice 

Maidser Persienner Cardkthrett 
inneh. Leif Vedal 

Vestbyvn. 11.1914 Ytre Enebakk 
tif. 92 45 58 

CATERING 

Clifford A/S 
Alt I mat til hverdag og test. 

Catering - Restaurant 
- Cafeteria 

Grendesenteret 1911 Flateby 
Tif. (02) 92 88 60 

RORLEGGER 

Erik Kjelgaard 
Varme, sanitr, nybygg og reha-
bilitering. 
Utieie av lensepumper, vannsuger - 

09 hoylrykksspyling. 
1914 Ytre Enebakk, Tit. 92 46 39 
mobil 097/57 419 094/27 522 

Enebakk 
rørleggerbedritt 

viTrygve E. And'esen 
VI UTFORER ALT I RORLEGGERAR8EID 

T1L EN MEGET GUNSTIG PRIS 
Vágllvn. 25, 1914 Enebakk 111. 924354 

Ski Classmester- 
forretning A/S 

Alt I glassarbeider. 
Nordbyvn. 21, 1400 Ski 

Ill. 87 34 55 

Enebakk glass 
Alt / glassarbeid 

Svein Thorsen 
Fjeilvn. 30 a 

1914 V. Enebakk 
TIf. 92 46 13 

ELEKTRO-M ANISK VERKSTED 
D. Witag & Co 

Elektro-Mekanlsk - Verksted 
ProduksJon - reparasJon 
Sterkstrom - svakstrom 

Bil - eiektro 
Postboks 77, 1912 Enebakk 

lIt. 02192 62 94 
— — — — — - 

EL-I NSTALLASJON 

CONTAINERUTLEIE 

CS Containerutieie 
Utleie av avfallscontainere 
fra 2-8 m3. 

TIf. 83 70 19 
Mobil 094/23 576 

PARFYMERI 

JOHN A. ANDRESEN 
UTFORER ALT I RORLEGGERARBEID 

Bevervn. 11 
1914 Enebakk 
Mob.t!f. 094/11 747 
TIf. 92 48 92 

11]hlIi. 

III1EhF!cHl 

REGNSKAP 

MASKINENTREPR. 

BrOdrene Svendsen A/S 
Alt i nydyrking, bakkeplane-
ring og annen massetrans- 

RIingen 
TIf. 83 70 19/72 16 85 

BLIKKENSLAGER 

FRISOR INNRAMMING. 
Siw's salong 
Ill. 92 80 49 

Apent hver dag 
Stengt mandager inntil videre. 
Grendesenteret - 1911 Flateby 

Utsigts 
rammeverksted 

Alt i innramming 

1911 Flateby. Tif. 9286 10 
ogsâ kveldstid 

Mettes Härdesign 
Dame- og herrelrisør 

SaIg av harpreparater og parfymeri-
kartikler. 
Dr. R.A. Eckstein biokosmetikk. 
Mand., fred. 	kI. 10.00-17.00 
Tirsdag 	 kI. 10.00-20.00 
Lordag 	 kI. 9.00-14.00 
Radyrvn. 9, V. Enebakk - Tif. 92 55 50 

Bjefte 
Ha0design 

TIf. 92 81 62 
Bjerkeveien 2 
1911 Flateby 

Enebakk 
Regnskapskontor 

1912 Enebakk - 
Tif. (02) 92 63 03 

rJ 	)4W. ÀY PORS'C 

REcz4s9Aps8yiAcRs FORCH,NG 

OSVALD NORDU 
Alt I biikkenslagerarbeid 

utf ores 
1911 Flateby 
Tif. 92 84 68 

Scan consult 
Service-senter for nringsd rive nde 

Regnskap, forrelningsforsel, 
bedritts-rádgivning 

Gran, 1914 Ytre Enebakk 
TIf. 92 47 74 

Svein Gulbransen 
Alt i blikkenslagerarbeid 

utføres. 

1911 Flateby 
Tif. 92 82 67 

Sissels parfymeri 
og solarium 

Tit. 92 85 64 
Apent hver dag. 

Grendesenteret 1911 Flateby 

PREPARANT 

Mobil parafin, 
fyringsolje, diesel, 

smoreoije 
TIf. 92 64 25 

Mobiltlf. 094/19 559 

Jan Haagensen 
1912 Enebakk 

TOM NILSEN 
mottar fugler og dyr til utstop-
ping. Ogsa saig av tug er og dyr. 
Smáttaveien 3 B, 1911 Fla-
teby. Tif. 92 85 90. 

Enebakk Antirust 
1911 Flateby 
TIf. 92 89 00 

SJAFORSKOLER 

CAUTE'S TRAFIKKSKOLE 
pa Flateby 

OppIring pa b/I 
Teorikurs 
Fase II 

TIf. 92 88 51/71 4292 

Annonser leses 
av folk flest 

SJAFORSKOLER 

Sandakers Trafikkskole 
1400 Ski. Tif. 87 37 10 

Kiasse A - Klasse B 
Teorilwrs - Kjøretimer 
Om nedvendig møter vi 
til kjoretimer i Enebakk 

Jan M. Johansen, 
Mur, puss, 

peiser og fliser 

Tif. 92 82 90 
Asveien 7, 1911 Flateby 

SPESIALFORRETNINGEN 

7~"7 K*S , YpkesMll 
Askimv, 1, 1820 Spydeberg 

Tit. 02188 8154 

Langdag onsdag og 
torsdag ti! kI. 19.00 

SELGE EIENDOM? 
Kontakt 

STATSAUT. EIENDOMSMEGLER' 

SVEIN H. HELLER as 
JERNB.VN. 2. 1400 SKI. TLF. 873737 

ELEKTRONIKK 

Enebakk 
Trans1ormor 

verksted 
Boks 27, 1911 Flateby, 

Tif. 92 85 40 

s: WAVIStI 
'4tn VQ$ThZSEN? 

HUlk AcS5EFOeJYI 
NiZPU 

UNDERSTELLSBEHANDLIN 

Strømsborg & 
Enersen A/S 

utterer all I eI.installasjoner 
1912 Enebakk Tlf. 92 63 00 

Kjeden aw autoriserte E I LAG   

INSTALLASJONSFIRMA 
KJELL BRENDJORD 
UTFORER ALT I 

EL-INSTALLASJONER 
Bakkevn. 58C, 1911 Flabby 

Itt. 9286 94 
MobIttit. 094/26165 

BILFIRMA 

Flateby AAtirust 
KjØp og saig av biler 

Kom ml sjon 
opptil 100% finansbistand. 

TIf. 02192 80 70, 1911 Flateby 

BRENSEL 

Esso diesel, parafin 
og tyringsolje 
lit. 92 81 24 

Roll NssvoId 
Vestil, 1911 Flateby 



OYEREN BENSIN 
& SERVICE 

1911 Flateby 

TILBUD 

5 I motorolje 10/30 	49.- 
Lysfakler 2 bokser 	10.- 
Sparerør (lásbar 
sparebosse) 	 49. 
Pledd ass. farger 	55. 
Isfjerningsmiddel 
5 kilos poser 	 49.- 
TV-robot 	 99.- 
Service fra 11.00-18.00. 
Eventuelt timebestilling. 

Apningstider: 

Mand.-fred. 	 06.30-21.00 

Lord. 	 09.00-20,00 

Sond. 	 09.00-21.00 

TIf. (02) 92 81 32 

1&ewrtitbe 
0/5 

1827 Hobol  -  tlt. 02/92 11 39  W 

1850 Mysen  -  Ut. 02/89 03 11 
Godkjent klasse A 

-,  •  Vi leverer: 
Alle typer 
ferdigbetong og 
lettklinkerbetong. 

• Punktlig levering, 
gode  .  .aterialer og 
konkurrerende 
priser er var ma/setting. 

- V41vatteIefonerr" ow INN Ans. rod. Marianne Olsen 92 
',""'Journalist AsIuo Ti dernanr 9245 35 	1 
Ann, ons, Anne-Grethe Lossius 926276 

:':.' Arn. ko is Fray is Lerskaien 92 87 93 

4visen trykke 

Telefon 
landag kI. 12.00 
Orretn ann Mandag kI 9  e 	' 

l nnemefltspris 
9O pr halvãr', 1i8O 

visningen starter, vii 
de spØrre etter boka 
de en gang fikk. 

mer i klokker pa 
blokkflØyte, ble frem-
fØrt. 

Odt Nytt t~,~il ilmari-nger Skienkepett Pa" Solheim 

0p':Pf0PdPi=ng ti-1 
iIekjØring! 

En gave fra menigheten. 

Søndag var det ut-
deling av Det Nye Te- 
stamentet 	til 
11-áringer i Enebakk. 
Den hØytidelige over-
rekkelsen foregikk 
under familieguclstje-
nesten i Mari Kirke, 
Enebakk Kirke og pa 
Hauglia Skole. Opp-
legget er et sam-
marbeid mellom sko-
lene og kirken og i 
denne forbindelse 
har kaliskapelan Jo-
hannessen vart pa 
skolene og fortalt om 
Bibelen . Han for-
teller de som ikke 
hadde anledning til a 
mote denne sønda-
gen, vii fâ boken gjen-
nom skolen. Det er 
meningen denne skal 
tas vare pa, og nâr 
konfirmasonsunder- 

-Â gi skjenkerett pa Soiheim Ca-
fe, er a oppfordre ungdom til a 
kjOre i fylla. Dette sa Carten 
BarbØl(KrF) I kommunestyremø-
tet mandag. Det var sØknader 
om skjenkebevilling for Evy Ru-
satd pa Soiheim Cafe og Kjell 
Blygstad pa Nosa som var oppe. 
-Tradisjon I kommunestyret er 

det butt at skjenkebevillings-
saker kommer opp . Har vrt en 
del pa Cafeen i Ytre pa hverdags-
kvelder og kan Si klientellet ute- 

Til svar fikk han at det ikke lukkende er ungdom. Har sett en 
gikk pa om han likte 01 eller ikke. del pa statistikker den siste hel- 
Men at han ikke likte ungdom- gen. Mange unge blir tatt i fylle- 
men drakk seg fulle. Jorunn kjØring. Skjenkerett pa Soiheim 

er a oppfordre ungdom til a kjøre Buer dro debatten ned pa et mer 
saklig nivâ og nevnte at lens- i fylla 
mannen hadde uttalt seg i saken Egil SØrensen (Frp)kom med et 
og ikke hadde noen innvendinger ganske kvast svar om at det ikke 
mot forsiaget. bare var sakene det gikk tradi- 
Det ble vedtatt skjenkerett i sjon i...-BarbØl liker ikke 01, der- 

begge saker med tre motstem- for skal heller ingen andre like 
mer. det. 

Lite eller stort! 
A lie har en sjanse til a skaffe seg 
el elegant baderom. Del er ikke 
storrelsen del kommer an pa, men 
mob/er og utstyr. Losningene er 
utallige, og del er flere modeller d 
ye/ge mel/om. 

Elegant og praktisk 
Moderne termostatbiandere er 
enkle a bruke, og gir automatisk 
riktig temperaturpá vannet. 
Du slipper iskalde eller skoidhete 
overraskelser. A lie ettgrepsblan-
dere har innebygget skoldesperre 

. 

Timelonn 

kr 140,- eks ki. MOMS 

q]-ft- -waftewal -0ft 

Ese JOHN A ANDRESEN 

UTFØRER ALT I R0RLcGGERARBEID 

FOS5HfihI
1 

m1t 
ONCE= Beverveien 11 

JAin F 	1914 Ytre Enebakk 
TIf. (02) 92 48 92 

- 

NOW 

<<effekt>> HVITT  
FMMattSsoN'U 

h1lIFum 

Dusf 
termostat- 
batten hv 

 U 

Enebakk 
vrygve 

Vagliveien 

Popleggepbedpift 
Andresen  

25 
Eksem el 

L_ ~20% 

	

som vist
f 	-- 	. 	 , 

	

J 	. 	eks. servant og armatur 
- 

Servant- 
batten hvitt: 	r øuu. 

Tit 92 43 54 

Glenn Hàvard Skilleb/c, Vestein Fe erien....ag Ronny Goñ2aierhdrCt 

En tur innom pa 
gudstjenesten 	pa 
Hauglia skole, viste 
et stort oppmøte av 
barn. Disse hadde for-
Øvrig forberedt seg 
meget godt til dagen 
og en del stilte, som 
forsangere til Hvem 
har skapt alle bloms-
tene? Ingen er sá 
trygg i fare og andre 
salmer og sanger. Et 
lite rollespill og Ki- 


